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نبذة عن
الشــركـة



يف  اتصــاالت  أبــراج  رشكــة  أول 
مســتوى  عــى  واألكــر  المملكــة 
بنيــة  خدمــات  لتقديــم  المنطقــة 
تحتيــة حديثــة لقطــاع االتصــاالت 

المعلومــات. وتقنيــة  توال... أساس كل ممكن
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نظــراً للنمــو المزتايــد لخدمــات االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات يف مجتمعنــا، والحاجــة المســتمرة لوجود 
بنيــة تحتيــة لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات قويــة وفّعالــة تربط بــني الــركات والمســتخدمني، ومواجهة 
المتطلبــات المزتايــدة ألحــدث التقنيــات المســتقبلية الحديثــة مثــل تقنيــة الجيــل الخامــس 5G، وإنرتنت 
األشــياء IoT، ويف ظــل هــذا التحــول تكمــن أهميــة وجــود بنيــة تحتيــة تلــي جميــع المتطلبــات، والــي مــن 
المتوقــع أن تســتمر كمصــدر حيــوي وهــام للشــبكات الالســلكية، لتوفــر تغطية واســعة لألعــداد المزتايدة 
مــن مســتخدمي شــبكات الجــوال. ومــن أجــل دعــم وتعزيــز هــذا التوجــه عزمــت رشكــة »تــوال« الركــة 
ــة المعلومــات  ــة المتقدمــة لقطــاع االتصــاالت وتقني ــة التحتي ــول البني ــم حل ــدة يف تقدي الســعودية الرائ

لدعــم  قطــاع األعمــال، ومواكبــة التحــول الرقمــي.

نبذة تعريفية 
مـقـدمــــة
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الرؤية
أن تصبــح »تــوال« الرشكــة الرائــدة إقليميــاً 
لالتصــاالت  التحتيــة  البنيــة  مجــال  يف 

وتقنيــة المعلومــات.
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الرسالة
تقديــم الحلــول المثــى لمــزودي خدمــات االتصــاالت وتمكينهــم مــن ترسيــع انتشــار التقنيــات المســتقبلية مثــل 
)شــبكة الجيــل الخامــس 5G، وإنرتنــت األشــياء IoT( بمــا يدعــم برنامــج التحــول الرقمــي لرؤيــة المملكــة 2030.

تمكــن مــزودي خدمــات االتصــاالت، الجهــات الحكوميــة والخاصــة مــن تطويــر شــبكات االتصــال، وذلــك مــن 
خــالل منحهــم بنيــة تحتيــة موثوقــة وفّعالــة مــن حيــث التكلفــة والكفــاءة التشــغيلية.

ــة  ــاهمة يف تنمي ــالل المس ــن خ ــة م ــتدامة البيئي ــان االس ــي وضم ــع المح ــى المجتم ــايب ع ــر إيج ــداث تأث إح
ــددة. ــة المتج ــز الطاق ــع وتعزي المجتم
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من
نحن

تُعتــر »تــوال« الرشكــة الســعودية الرائــدة يف مجــال البنيــة التحتيــة لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات، والــي تقــوم بتقديــم أحــدث 

ــاءة  ــة والكف ــث التكلف ــن حي ــة م ــة وفّعال ــة موثوق ــة تحتي ــن بني ــن ع ــا الباحث ــة لعمالئه ــودة العالي ــول ذات الج ــات والحل الخدم

ــة احتياجاتهــم. ــة لتلبي ــة المثالي التشــغيلية، باإلضافــة إىل ضمــان البيئ

ــالل  ــن خ ــات. وم ــدث التقني ــتخدام أح ــاالت بإس ــة لالتص ــة التحتي ــاء وإدارة البني ــم وبن ــية تصمي ــوال األساس ــات ت ــمل خدم تش

تعزيــز مشــاركة البنيــة التحتيــة تُمكــن »تــوال« عمالئهــا مــن تحقيــق الكفــاءة يف العمليــات التشــغيلية وارتفــاع األربــاح لدورهــا يف 

ــة  ــر مشــاركة البني ــة يف مواقــع متعــددة. كمــا توف ــة التحتي ــل النفقــات الرأســمالية وانخفــاض نفقــات التشــغيل إلدارة البني تقلي

التحتيــة أيضــاً مزايــا إضافيــة للمناطــق الســكنية المزدحمــة، بمــا يف ذلــك تقليــل تكــرار البنيــة التحتيــة األساســية وتكــرار خدمــات 

الشــبكة، بهــدف تقليــل التلــوث البــري الــذي ينتــج عــادًة مــن تركيــب العديــد مــن األبــراج والمعــدات.

تمتلــك تــوال وتديــر البنيــة التحتيــة األساســية ألبــراج االتصــاالت وتتــوىل تأجــر مســاحات لــرشكات االتصــاالت، والجهــات 

ــر خدمــات القيمــة المضافــة. كمــا تســعى  ــة والخاصــة، ومــن المخطــط أيضــاً التوســع يف الخدمــات المقدمــة وتطوي الحكومي

ــة  ــام تقوي ــرة ونظ ــا الصغ ــل الخالي ــة، مث ــة المضاف ــات ذات القيم ــر الخدم ــات وتطوي ــن التقني ــد م ــر جدي ــتقباًل لع ــوال مس ت

ــة. ــاف الضوئي ــبكات واأللي الش

كيف
نعمل

نتبىن يف توال اسرتاتيجية مستقبلية تركز عىل احتياجات ورغبات عمالئنا، ونسعى إىل تقديم حلول مبتكرة تُسهم يف زيادة ربحيتهم وتقليل النفقات 

الرأسـمالية بصورة مبارشة، وكذلك تحقيق قيمة عالية السـتثماراتهم، بحيث يمكنهم توسـيع نطاق أعمالهم والحصول عىل مواقع جغرافية ممزية 

لبنية تحتية لالتصاالت موثوقة مقابل رسوم محددة بشكل منتظم. نحن ندير البنية التحتية لعمالئنا بكفاءة، مما يتيح لهم الرتكزي عىل أعمالهم 
األساسية، وتعزيز جودة خدماتهم.

قمنا يف »توال« بوضع ثالث ركائز اســراتيجية رئيســية لزيادة القيمة المضافة لعمالئنا:

إدارة العمليات 
التشغيلية

بتمزّي

توسيع 
نطاق 

التغطية
من خالل إنشاء أنظمة معلومات 

موثوقة ومتكاملة، ومراقبة أداء 
العمليات التشغيلية الرئيسية؛ 

لتمكن عمالئنا من اتخاذ 
القرارات الصائبة.

من خالل رفع نسبة اإلشغال 
)Occupancy Ratio( لمنتجاتنا 

األساسية، واستكشاف الفرص 
والمزايا الي توفرها المنتجات 

اإلضافية وخدمات القيمة المضافة.

من خالل اإلدارة الفّعالة لطلبات 
الشبكة الواردة، وإعادة التفاوض عىل 
العقود للوصول إىل اتفاقيات أفضل، 

والتعامل الفّعال مع الخدمات الثانوية 
المسندة إىل طرف ثالث مع ضمان 

تقديم خدمة ذات جودة عالية.

تحقيق الكفاءة 
يف التكلفة 
التشغيلية

أساس كل ممكن
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التغطية الواسعة 
عىل الرغم من أن »توال« تم تأسيسها حديثاً كركة مستقلة، إال أنها توفر لعمالئها 

حلول بنية تحتية لالتصاالت وتقنية المعلومات موثوقة وأكرث فعالية، من خالل أكرث 

»توال« رشكات  وتزود  المملكة.  أنحاء  اتصاالت موزعة يف جميع  برج  من 15,000  

يتمتع  إداري  عمل  فريق  وتمتلك  الالسلكية.  للشبكة  واسعة  بتغطية  االتصاالت 

بخربات كبرية، ومواهب متمّية.

ما يمزينا

القيمة مقابل التكلفة
الخدمات  عىل  الحصول  لعمالئها  تضمن  متمّية  تقديم حلول  عىل  »توال«  تركز 

المثالية مقابل استثمار فعال من حيث التكلفة. لقد تبنت »توال« اسرتاتيجية رفع 

األبراج،  مشاركة  من خالل  التكاليف،  تقليل  عىل  الركات  ستساعد  الي  القيمة 

للحصول  كبرية  رأسمالية  نفقات  استثمار  إىل  االتصاالت  تحتاج رشكات  بحيث ال 

عىل البنية التحتية للشبكة الي هم بحاجة إليها. وبداًل من ذلك، يمكنهم  الحصول 

عىل نفس الخدمة  من خالل استئجار مساحة ضمن  أبراج »توال« مقابل رسوم 

شهرية. كما توفر قاعدة العمالء القوية لركة »توال« فرصة تخفيض رسوم التأجري 

بشكل كبري من خالل مشاركة المزيد من المستأجرين يف المواقع.

التمّي التشغييل
من خالل إدارة البنية التحتية لالتصاالت وتقنية المعلومات بكفاءة، تتيح »توال« 

للركات إمكانية توسيع خدماتها والرتكي عىل ترقية شبكتها الالسلكية، من حيث 

ستدعم  القادمة  توال  منتجات  المقدمة.  العروض  وجودة  الجغرافية  التغطية 

تقنية عىل  تعتمد بشكل أسايس  والي  القادمة  الرقمي  التحول  رحلة  عمالئها يف 

.)IoT(  وإنرتنت األشياء  )5G( الـ

القدرة عى مواكبة المتغريات     
تسخر »توال« كافة إمكانياتها لتلبية احتياجات عمالئها يف مجال االتصاالت وتقنية 

المعلومات، وتقديم عروضاً متمّية تواكب متطلباتهم بكل مرونة وسالسة. وتلبية 

احتياجات  رشكات االتصاالت الكربى، والذي يتطلب عادًة  توفري عدداً هائاًل من 

األبراج والمعدات اإلضافية. كما أنها تخدم أيضاً العمالء األقل حجماً، مثل منظمي 

الفعاليات الذين قد يحتاجون إىل برج واحد فقط.

استكشــف الفــرص الــي ال نهايــة لهــا مــع 

ــول   ــرة، للحص ــا المبتك ــا وخدماتن منتجاتن

ــة الــي  ــة الفّعال ــة التحتي ــول البني عــى حل

يمكــن االعتمــاد عليهــا والــي تســاعدك يف 

البقــاء عــى اتصــال مســتمر.
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بادر بمشاركة البنية التحتية األساسية، 
يف أبراج االتصاالت لزيادة تغطية شبكتك.

ما المقصود بمشاركة البنية التحتية؟
يتيح الموقع المشرتك إمكانية االستخدام المتبادل لموقع واحد، من خالل تركيب العديد من هوائيات االتصاالت أو المعدات الي تديرها 
رشكات مختلفة. ويُمّكن ذلك من استخدام برج واحد لجميع عمالئنا، وتشجيعهم عىل االستغناء عن مواقعهم الفعلية ونقل معداتهم 
إىل مواقعنا الحالية ودمجها معنا لتوفر التكاليف. ويسهم هذا الحل الشامل بمشاركة البنية التحتية يف دعم االستدامة البيئية، من خالل 
تأجر مساحات من  أبراج االتصاالت الحالية لدينا، مما يتيح لعمالئنا من رشكات االتصاالت ومزودي خدمات اإلنرتنت والقطاع الحكومي 

والخاص بزيادة سعة شبكتهم بكل سهولة وفاعلية ورسعة.

من خالل المشاركة، يمكن لرشكات االتصاالت، وقطاعات األعمال االستفادة من مجموعتنا الضخمة الي تضم أكرث من 15,000 برج 
اتصاالت موزعة يف جميع أنحاء المملكة، لتوسيع نطاق خدماتها والوصول إىل الوجهات النائية والمناطق الريفية. تشمل حلول مشاركة 
البنية التحتية خدمات التشغيل والصيانة الي نقوم من خاللها بجميع األنشطة المتعلقة بتشغيل وصيانة البنية التحتية األساسية نيابة 
عن المستأجرين لدينا. نحن نضمن توفر خدمة متكاملة ومتمزّية، وثبات الشبكة بجودة عالية، من خالل توفر العديد من التسهيالت، 

بما يف ذلك أعمال الرتكيب وإمدادات الطاقة واألمن.

تختار »توال« أفضل المواقع لبناء أبراج االتصاالت الالسلكية،
والي يتم تصميمها وفقاً لطلبكم وتلبيًة الحتياجاتكم. 

ما المقصود ببناء مواقع تناسب احتياجاتكم؟
نلزتم يف »توال« ببناء أبراج اتصاالت عرية بأحدث التقنيات المتطورة، وذات خدمات متكاملة ابتداًء من تقسيم المناطق وامتالك المواقع 

حىت تسليم األبراج لعمالئنا. ويشمل البناء حسب الطلب البنية التحتية األساسية، والي تتكون من الموقع  والرج وغرفة األجهزة وإمدادات 

بناء الموقع، نقوم بتقييم إمكانية المشاركة، واستكشاف طرق لجذب مستأجرين آخرين الستئجار مساحات بالموقع. أما  الطاقة. وبمجرد 

بالنسبة للمناطق الي يصعب فيها امتالك موقع، نقدم لك خياراً مناسباً بإنشاء مواقع تتوافق مع مساحة األرض الصغرة مثل أسطح المباين.

يقدم “البناء حسب الطلب” مجموعة واسعة من الحلول المصممة لتناسب احتياجات عمالئنا وقدراتهم، ويصاحبها حلول التشغيل والصيانة 

والي تشمل إدارة وتشغيل المواقع بالنيابة عن المستأجرين. وتضمن هذة الخدمة مجموعة من المزايا لعمالئنا، كتحسن الجودة، والمساهمة 

يف إدارة التدفقات النقدية بشكل أفضل، وتوفر نموذجاً مثالياً للحصول عىل البنية التحتية من أجل توسيع التغطية والوصول إىل المناطق 

البعيدة، مع مزية تقليل التكاليف بشكل كبر من خالل توفر النفقات الرأسمالية.

توفري تكاليف التشغيل المبارشة، وتقليل قيمة اإليجار بمشاركة األبراج.   -

تعزيز القابلية لزيادة كفاءة الشبكة وتحسني التغطية.   -

ع. تمكني تطبيق الخدمات المبتكرة وصواًل إىل المناطق النائية بشكل أرس   -

توفري الوقت والجهد من خالل التكفل بجميع أعمال التشغيل والصيانة.   -

نقل المخاطر الناتجة عن إدارة مرافقكم الخاصة.   -

الحد من األثر البييئ بالمساهمة يف تقليل انبعاثات الكربون.   -

تقليل التكاليف وإدارة التدفقات النقدية بطريقة أفضل.   -

تسهيل عملية اختيار الموقع وإدارة العقود وعالقات الموردين.   -

ع. توسيع نطاق األعمال وترسيع تطبيق الخدمات المبتكرة بشكل أرس   -

تفادي أعباء التشغيل والصيانة للمواقع.   -

-  تخفيف مخاطر امتالك وإدارة األبراج الفردية.

كيف تفيد هذه الخدمات رشكتك؟ البناء حســب الطلب يناسب عملك من خالل:

02: مشاركة البنية التحتية 01: البناء حسب الطلب

ما هي 
حلولنا؟
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04: حلول التشغيل والصيانة 03: حلول التغطية داخل المباين 
تقديم خدمات التشغيل والصيانة للبنية التحتية المملوكة لعمالئنا.

ما هي حلول التشغيل والصيانة كخدمة؟
البنية التحتية األساسية يف موقع  تتضمن حلول التشغيل والصيانة جميع إجراءات الحفاظ عىل 

معن، بما يف ذلك الرج وغرف األجهزة ومزودات الطاقة، وفقاً ألفضل الممارسات الدولية وأعىل 

معاير السالمة. ونلزتم يف »توال« بتوفر أفضل خدمات التشغيل والصيانة للبنية التحتية المملوكة 

لعمالئنا بجودة عالية وفَعالة من حيث الكفاءة والتكلفة، وذلك استناداً عىل خرتنا يف إدارة األبراج، 

وتواجدنا يف جميع أنحاء المملكة.

بادر بتوسيع نطاق تغطية الشبكة الداخلية، بكفاءة أعىل وتكلفة أقل.

ما هي حلول التغطية داخل المباين )IBS(؟
نحرص يف توال عىل توفر حلول بنية تحتية متكاملة لتلبية مختلف احتياجات عمالئنا، لذلك أطلقنا حلول التغطية داخل المباين 

)IBS( كجزء من مجموعة خدماتنا، والي تشمل التصميم والرتكيب والتشغيل واإلدارة لتعزيز التغطية الداخلية للشبكات الالسلكية 

للمرافق الكرى مثل المطارات والمستشفيات والجامعات والمالعب الرياضية والفنادق ومراكز التسوق والمباين التجارية واألبراج 

والمرافق الحكومية وغرها. وتدعم هذه الخدمة عمالئنا من رشكات االتصاالت، ومالك المباين، وأصحاب العقارات والمجمعات 

من خالل توفر تغطية داخلية متمزّية بتقنيات متطورة.

تتيح هذه الخدمة لعمالئنا إمكانية تحسن النفقات الرأسمالية، من خالل تعزيز مفهوم مشاركة البنية التحتية، مع توفر خدمات 

التشغيل والصيانة لتحقيق أعىل معاير الكفاءة التشغيلية. ستحسن هذه الحلول تجربة عمالئنا الذين يديرون المشاريع واألعمال 

الضخمة يف المملكة، مما سزييد من موثوقية شبكاتهم وخدماتهم مع تقليل التكاليف الرأسمالية. وتشمل حلول التغطية داخل 

المباين تأجر مساحة داخلية، وتوفر الصيانة الوقائية، وإدارة األعطال، وإدارة الطاقة، وغرها من الخدمات.

توفري خربات متمزّية يف خدمات التشغيل والصيانة بأقل تكلفة.   -

مراقبة جودة الخدمات المقدمة والمسندة إىل طرف ثالث.   -

-  مراقبة مؤرشات األداء الرئيسية وإدارة الحوادث باتباع أفضل الممارسات.

توفري تغطية داخلية متمزّية للمناطق المزدحمة.   -

تعزيز سعة الشبكة لدعم خدمات البيانات عالية الرسعة.   -

توفري تغطية مثالية للمناطق اليت يصعب تغطيتها بأبراج االتصاالت مثل القبو والطوابق العالية بالمباين.   -

توفري حلول فّعالة من حيث التكلفة الستيعاب أعداد المستخدمني المزتايدة.   -

ترسيع عملية اختبار وإطالق أحدث التقنيات.   -

كيف تدعم خدمات التشــغيل والصيانة أعمالك؟

كيــف تدعم حلول التغطية داخل المباين IBS أعمالك؟
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رئيس قطاع العمليات التشغيلية
23 عاماً من الخربة يف مجال االتصاالت )أكرث 

11 عاماً يف المناصب القيادية( من 
خربة طويلة يف مجال إنشاء البنية التحتية 

عالية وفعالية  وإدارتها بكفاءة 
ماجستر يف هندسة االتصاالت

-

-

-

فريق
القيادة

رئيس القطاع التجاري
15 عاماً من الخربة يف قطاع االتصاالت 

التحتية  والبنية 
خربة واسعة يف إدارة العمليات التجارية 

لعمالء االتصاالت ورشكات القطاع العام 
خربة يف العمل مع رشكة عالمية يف 

التحتية والبنية  االتصاالت 

التنفيذي الرئيس 
 أكرث من 20 عام يف مجال االتصاالت

stc نائب رئيس حسابات المؤسسات يف
المؤسسة رئيس عمليات  نائب 

stc عام 2003 التحق برشكة 
مدير عام خدمات وحلول الشبكة عام 2011

كهربائية بكالوريوس يف هندسة 
يف هندسة الحاسب ماجستر 

-
-
-
-
-
-
-

عبد الرحمن آل معيقلمحمد الحقباين سعيد الشهري
رئيس

قطاع الشؤون االسرتاتيجية والحوكمة 
15 عاماً من الخربة يف قطاع  أكرث من 

المعلومات وتقنية  االتصاالت 
والتنفيذ،  التخطيط االسرتاتيجي  خبر يف 

والشؤون  الدمج واالستحواذ  وعمليات 
لتنظيمية ا

ماجستر يف إدارة األعمال من كلية لندن 
لألعمال، مع ماجستر يف الهندسة من 

بأمريكا كورنيل  جامعة 

رئيس
القطاع الدويل 

14 عاماً من الخربة يف عمليات الدمج  أكرث من 
والخربة  التشغيلية،  والعمليات  واالستحواذ، 

التجارية عرب عدة قطاعات منترشة حول العالم، 
بما يف ذلك رشكة أبراج هيليوس

ENSAE” ، وماجستر هندسة من جامعة “ 
علوم سياسية وعالقات دولية من جامعة

وكولومبيا باريس 

ايمانويل ليوناردريتشارد لطيف حارث الصحنسعود الطعيمي

رئيس
القطاع المايل

خربة واسعة النطاق يف قيادة فريقي 
والمحاسبة المالية 

ماجستر يف إدارة األعمال من جامعة 
األمريكية، تخصص محاسبة كالرك 

القانوين  المحاسب  اختبار  اجتياز 
CPA المعتمد 

رئيس
الموارد البرشية

16 عاماً من الخربة يف مجال  أكرث من 
والتنمية البرشية  الموارد 

خربة واسعة يف إدارة الموارد البرشية 
لرشكات  عالمية، بما يف ذلك رشكة 

اتصاالت كربى
ماجستر يف الموارد البرشية

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18 17



تواصل معنا
يف أي وقت

TAWAL.com.sa

contact@tawal.com.sa

                           @tawal-ksa :  

                         @Tawal_KSA :   


